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Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet van kracht geworden. 
 
Hiervoor dient een groot aantal uitvoeringsmaatregelen te worden getroffen. Het gaat hier onder 
andere m.b.t. de handhaving, afspraken met de diverse stakeholders en een nulmeting. 
 
Sinds de invoering van deze wet hebben wij in raad en commissie nog niet hierover gesproken. 
 
De fractie van D66 maakt zich hierover ernstig zorgen en stelt hierover de volgende vragen. 
 
1. Is het college bezig met de voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen m.b.t. deze wet? 
 
Ja. 
 
2. Kan het college, bijvoorbeeld in de vorm van een tussenstand, de raad informeren over de 
stand van zaken? 
 
Ja. Er zal een korte notitie worden opgesteld om de raad te informeren over de stand van zaken, 
met een doorkijkje naar de toekomst. Deze wordt uiterlijk half juli  naar de raad worden 
toegezonden. 
 
3. Zijn er afspraken gemaakt m.b.t. een handhavingsconvenant en wat is hierin de rol van de 
BOA's, de politie, de Leiderdorpse wijkagenten, ambtenaren e.d.? 
 
Er wordt momenteel in samenwerking met gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude 
gekeken naar mogelijke oplossingen op het gebied van toezicht en handhaving. Doel is te komen 
tot een aanpak waarbij we toezicht en handhaving op een robuuste wijze kunnen vormgeven, 
afgestemd met politie en in samenwerking met SP71. 
 



 

 

4. Zijn er inmiddels gesprekken geweest met stakeholders als middenstand, sportverenigingen 
en horecaondernemers en zo ja, tot welke resultaten hebben deze geleid? 
 
Er zal in het najaar een avond worden belegd voor de stakeholders om te komen tot een goede 
(concept-)verordening op de paracommercie. De avond zal informatieve elementen bevatten en 
er zal ruimte zijn voor inbreng van de stakeholders. 
 
5. Zijn er met de andere gemeenten in de Leidse regio afspraken gemaakt over onderlinge 
afstemming van het beleid en indien ja, tot welke voorstellen leidt dit? 
 
Er is overleg en afstemming in de Leidse regio. Uitgangspunt is om in de basis tot dezelfde 
regulering te komen. De belangen zijn hetzelfde en met betrekking tot toezicht en handhaving is 
deze afstemming ook aanbevelenswaardig: meer eenduidigheid bij toezicht en handhaving. 
 
6. Wanneer is het college voornemens dit onderwerp in raad en commissie te gaan behandelen? 
 
Zoals gezegd zal een korte notitie worden opgesteld om de raad te informeren over de stand van 
zaken. Voor het einde van het jaar zal de verordening op de paracommercie aan de raad worden 
aangeboden. Voor wat betreft verdergaande beleidskeuzes met betrekking tot verdere 
maatregelen om schadelijk gebruik van alcohol verder terug te dringen, deze worden in 2014 aan 
de raad voorgelegd. 


